
}�}o!'ianópolis. .Domingo, () de Julho de �1i2 3 iII!'l........ ,�. ,-

Vida Social ������b��-�C�?���"on- !OI:���Tt�T�'Ó
. tra em nOSHO meio aí ím-de levar a' eJ�o uma série de .Mas os franceses costumam dizer que se "expulsar-

:A"TnTL"'bS AR'fr\S' .' datal'inent;€, apresentando já . ,
.

1" E'.... l��. r...I<·, �� l"-k... I· ."... conferencías .eulturaís - é, sem favor, um 'dos mais he.-, .mós o natural, o natural retornará a ga ope _ o que
,"GE.L. NELSON DEl\'lARlâ.· com sucessos que lhe' tem rôicos .pÚmeiros do geti4tn� ÇI'istiállislTIO, e d ..� :'Verdade, t!:'Í;á acontecende neste momento em relação ao Poder'E-

,BOITEUX
. ,V�lÍdo ve,rda.deira cO:ls��ia� i.íÍbeit��dbl:a"" na expressão do divino Mostre:

. x:cuth'o.. li:E\te perde, mesmo em pleno presidencialismo
Ocorre, hoje, I) umvers.a- ca�, ssplêndidas andíções, I Suas credenciais são de primeira ordem e, já. de há. restabelecido .pela Car�a Magna vigente, muito da s�a• L 11" " '1 do n 0"80 dís- Aí" muitas homenagens .

',. _.,., bI' to
.

d �
.

p)r "·T
•

t nlO c·m tudo mal",rw uata: cn. ", � -

r
• muitos anos, estão no oomimo pu ICO', rnan o-se, \ fôrça. _� -emos o povo - q_ue .nlS o co '"

"i�t:, con_tên'àr:eo, s.r., cel.1 de que .sera
..�lvo, Q E�TJ.�- .r.onseguínte, supérflua a rotineira apresenta�iio. São. ínú- já dispõe de um instinto sagacíssimo - Inclínar-se !Eada

�-e�s:m De��n� Bo�te�x, 0-. DO se aSSOCla, com prazer, � meras as pessoas, em todo o Brasil, inclusive Fl�na.no- �ez mais para a Iegfslativo, afastando-se da órbita -do
1:1(:13! Jo .EXeJ·el�o NaclOua_l, I" . I r . t polis,' que o conhecem, quer pessoalmente, quer indire- poder-executivo. Vemos o povo penetrar, quebrados es

,1:tual!!1ê:l:,e.
servindo na RlO FAZ.E;� A�OS Al\'IA�HA.

_' j tamen.te, atra. \:és de sua fart? messe de. p�blicidaqé.,. ';;uadros da antiga solenidade parlamentar, nessas mes
.. ;il'e Jall�H\). .

_ -!31. JOaO Athanaeío.ico
t Rohden é autor, respectivamente tradubor, de varras �as a.,;"cI!;hléias, atravez da representação de umas tan-

S_RAo J,<\I.�\JE CA�DO�� mel'cJal1te. T- :. ,. � de�ella8 de livros, cada qual mais encantador, tujo reno- tas classes jú arregimentadas, e pugnando, na propagan-
lta�s�l., h�.1e, .� �:n'v��r8arlO

- Menino ,le�lrLl�t1e: f.I-, me 'se tem espalhado em taa�s as longitu�e:; e latitudes da part idária, pelos' direitos dessas classes. Sim ,o po�o
.ma!;alwlO da exma, sra. d. l��l�O do. sr, Luiz �Ugel1lO. de nosso País, São, entre muitos outros: "Jesus Nazare- já não envia aos parlamentos os seus representantes '�,i-YAite Sampaio, Cardoso, eg- Beirão, diretor do I'esouro no' "Paulo de Tarso", "Novo 'I'estamento", "Problemas tulados, como outrora acontecia ; deseja fazer as SQ�S
jJO,lH, 'do sr. Jaime CaTdosc." do Estado"

..

.

do Espiri.to" "Panorama do Crtst.ian isme", "'Eiú Espírito próprias leis, quer e procura orientar-se melhor no Seb,"(' , �., C' Z
A

P G"
< ,

,illueionát:io da ,--�.:, l\é\C;O- -_ "ra. oe essoa .lUl-
o Verdade", "Agostinho", "Myriam", . "Espl-endores da tido de seus interesses, persuadido de que ao Execntivo

'3nü Costc ira, no .tbJ de J a- .maraes, esposa do sr, Ana-
Fé", "De Alma para Alma". caberá apenas tornar efetivas. essas leis. E se, por acase,

'll:'jrü,:�; .

, , t,olio. P�n�eiro Guimarães, .

Só Deus sabe quantas c quão" salutares .resoluções' alguns elementos claudicam, desmerecem da sua. confi-
Às� lwmena�'eni:; a Ilustre I ft��c:ona:�o, ,do, �anco do

tem à leitura dessa� páginas fulgurantes despertado n_o ança, na primeira oportunidade .retiram a sua confiança,
,otlâma., as de (J ESTADO. - I BI asü. aposentado

. mais profundo de milhares de COnCleTICla,' de pobres e 1'1- Se vemos, na Europa, por exemplo, uma grande quan-
- 'V'az anos n�sta �ata) a .- S1'. Adernar Claudio

cos; de justos e vecadores, de fariseus e publicanos, de tidade de nomes novos nos.órgão� políticos - muitos de-'
..senhorin ha Adelma bouza, Gevaerd todos os credos reJigioso::l e políticos, de pretos e brancos, les dU1:am�nte provados nas trincheiras - também aqui
:fiel de tesoureiro ela Delega- - Sr. Artil', vVebber de distribuidos todo::;.. nas mais .diversas classes sociais. � fenomeno se repete. As assembMias efervescentes,. de
(;;a Fiscal nesta Capital. . Mello '-

. Nilo co�tjbi por certo, "nenhum exagero afirmar onde se p,roscrevem as bôas maneiras do liberalismo 1'0-

.. ", . ,-: Sr., Domingos Garcia
que Huberto Rohelen se tem comprovado, em tÜ(L.a a ,sua mântico .. são. nesta fase da nossa "ida política, o éco

J\le.nina . Mana-Lucu\ ASSIS ..Tumor vida, discípulo fidelíssimo e apóstolo ardoroso e incan- mais vi�o e p,:rófundo das emoções procelosas dessa gran-
Marú\-lJúeia, eneanto do - Srta. Ligia Mancelos sável do d�vino lVIestre da Galiléia. O seu único intúito, de fôrça -que freme lá em baixo, nas ofic.inas. nos bairros

j,1l.1 do nO;;80 pl'e:MLdo conter-

tMOU1;a. .' é' sua mira suprerila" sempre tem sido o tl'iúnfo do 'Reino pobres, nos lares plebeus, aonde quer que não tenha che
i-�,ne(J sr. Ga��tão de Assis e - Srta, Eilina Martins, de Deus em tôdas as itlmas, afim-de que se possam liber- gado a assistência miraculosa prometida pelo Executivo

,�(: >_llHt exm�. e:. :).OS::l, (!' ��-I reside.l�:6'. c�. T.ubm:ão '" tal' dfl,S degl'ad.<�ntes .p.ej�;;'l �riadas pe�às fals?s cO!Ficções hipertrofiado, cóntra ú estado de cousas' do momento,
.1ian·d.a. H.umos ASSICl, testeJa..

.

- S, a. DIV� Reg.ls, VIU\ a e pela cOl1cepçao materIalIsta do unlverso .0.. do homem. contra a asfixia que, cada vez mais e poder(}satnen�e, en-
h\l,je, o seu aniversário lla-

�
do sr. -CeI. João Artur Re- Animado pOl' êsse sublime ideal e impelido pelo Es- torpece a, su apról>ria movimentação.

j';;ilíciv, reunin'do os _ seus gis . pírito do Cristo, Rohden se dirigiu, há aIHJS, à Europa, Temos que. aceitar como· inelutável essa inclinação
�jY(n; patemos, r.;r·. João As- - Sr. WaJmor Gonçalves ol1de se doutorou em Filosofia, além de se aperfeiçoar no dós povos, na ho,ra dramática por que o mundo atravcs-
.;«i:· f: d. FáYia Assis, em sua Sr. Augusto Popp Jú- .'Jstudo das- religiõ€s comparadas e em outras ciências, sa. Pouco importa se entre os legítimos representantes
'zesidencia1 as amiguinhas niol;, residente em VaJões

. Mais farde, foi distinguido pelo Governo dos Estados. das aspirações l}opulares se infiltra amalta d demagogos.
,{:�. lZaJante e travessa ani- - Sra. Clarinda Goeld- Unidos ela A�él"ica do Norte com uma Bolsà de Estudos sem escrullulos. de falsos profetas. de aproveitadores de
kel'i"�,ri:mte. ner, vi\uva. do sr. Luiz Goeld- nal Vn ivexsidade de. Pl'inceton, onde' trabalha o. gran�le tõdos os naipes. Nem por isto se há de desvirtuar a ten-
KI'_"tf; dia, numa festinha ner Einstein. com o' quai teve' mtütas palestras interessantes dênda. moderna para dar ao Legislativo uma importância

intima ',,-el'á ':Maria-Lúcia ho- _:_ Srta. Lidia Fro�s Mar� r,ôbre ciência, Filo�ofia e Religião, Em �,egujda, lecionou muito maior do que ao ExecutÍ\'o. como decorrência da
,mi'.ll.ageélda, com presentes e tin�, filha do sr. Hel'�ldo dnco anos Filosofia lia Universidade Americana de 'Vhs- maioridade c' evolução- pol'itka da nossa gente, corrigin ..

�;:'lÓnhOSaR felicitações, dos Martins. hingtoil. .'
do-se espontâneamente 11m êl'ro que mu!tos supunham

,"eUs avós; parentes e ami- Além disto, o abalisado conferellcista tem faiado insanável e que alguns fazem ainda por negar ou mesmo

1911in,has. •...........,.__.._----�.......,..: inúmera� VW!',· �m No"" lorGue,. I_,oi-' An!.releH. e outras eml.Jaraçar êsse imposlergavel direito ...
O 1<JSTADO cumprimenta cidades do� USA.

'.,. a intelig'ente aniversariante C·lne DI·ar-IOIS Feus dignos pais e ·avós. ." Depois que l'egre8sou para, ó Bràsif, t�m re;llizitdo

I'CASAMENTO .;' J
.

•.

r palestras �e�1anais 'el!1 Sã:o P_aul�" opde i·el::\ide.�No ano

Realiz-ou-se, ontem, na RITZ. passado, V1SlÍou os Estados do RiO Grande do :::Sul e de
•

1 '.'
•

J
•

I �Minas, tendo levado a efeito n,ume'rosas conferencias nasn�:sl(len{;la tiOS paIS ca· nOl-,. Às 2 - 4 - 6,30 - 8,45hs -

"
.

. "ii:::.. no S<li,:o dos' Limões, n:' ,- ODEON . '��_'espectivas capitais @. em outras cidades, conforme foi am-
2, (; enlace,matrirrlOnial dã _

.

As 7A5.hs. pla:rrleÓto �tivt1Jgàd�.Ji'ehi"imp..renRa:.•.
"

.

��ntil. s'en��H'inha Maria Sa- ROX'Y
.. Na thi-iversiaade ga.,c.ap.it<ll p,ulC\i<'ir:mtc,. () Rl',' Ht.:�

";umê Dutra, filha do sr, A- Às 8hs. berto Rohden ai;Jr�u,. li exel,?plo �o -{iilC f�z��'�' em Washin ..

Yl1ll.deu Dutra, com o sr. Ger- \Van DISNEY gtsm, 'um Curso LIvre de F!lOSofla e RehgIao" que tem re-
I

J'[,ano F'ortkamp Neto, A ILHA DO TE-S·OU:r..O gistrado grand.e 'frçqnçncia, })m:que .sãó llluitqs '-08 ,;im .. j
·

No ato religiosD serão pa· Fobert NEWTON _ Bob- paVizante:>. Os inteléctuais da l'av-UcJia an�iam pór tHrlR '\'

I' '\-.. "'l'losofia sem lJéias, cUJ'!) úlllco ob.J·etivo .se,ia a "Verda- A Companhia Líthográphica Ypiranga oferece a ré--Jdtl.llhos" pe o nOIVO, o sr. by DRISCOLJ:.. - SYvNJ:<JY .1.'
1

Acácio Dutra e srn. Soalda i. No programa: Noticias da i1e Lihel't�dol'a", de que f<l.�ava o divino Mes�r: J'esús - !
.

.

_

.Dutra e. da noiva, o sr . .José Semana. Nac. j mais atllaflo e con1preensIVo de todos os pSlcologos que 1 preScl1tnçao de seu Departamento CLYPRINT (Silk
.... ' '1 t L ''''-a' a humanidade J'á Pi'oduzíu em qualquer élJOCa de suaôu1Jll ar e sra. t1ey U" rCla A Voz do Mundo .Jornal. -

:<iúulart ei lio civil, pelo n� n ·62 9? cxistencíart.errena .

.Ll'eços: , o - .:),�o
f· hd

., '

d 1" ..:l 'd
_ vw; -o sr. Jorge Leonel dê C�sura até 10 anOl{

,to eD não e amigo e po emIcas \leSeal'l osas, sem"

'Paula e sra. Delorme Fort-. ,J :ROXY E ODEON. pré estéreis e deletérias; ern.lugar disto - 8abendo que I Cl'ever para Avenida Almirante Ba.rroso, 81 - 6° - Sa-
-,

'

d 'P}' d
.

.

,) nilU· rl(l,!) esta'. madu!'o l:íara id.éias profundamente espi-liamp e au à e, a nOIva. Às 2h';.. '

.... FI' - CI' C d 011" " "

I J l";i""l'" e cristãs -- I)CrCOl'l"e êle as pragas pátrias venti- las 686/638, Rio, de Janeiro, D. F., fornecendo refe.rên-"sr.. a:n S'O' e ,'eIre Roy ROGERS ')a e
_. ," v

''''' ..... �.:J .1-:'11u4() e"-clusivamente assuntos não-sectariog e, não-po--"'lhuu:,O. EVANS " .,

líticos, de interêsse gemi e'cu. lt.ural, prodigalizando, as- cias.
em:

''FAZEM ANOS HOJE:' MEDICO DE ROÇA sim, à alma humana - "naturalmente cristã", no dizer I

- Mal'io-Inácio, filho do Os Anjos da Cara Suja

t
de Tertuliano - n manjar vigorizunte das'Verdades Etel'- f:->l:. JOl'gé 'Coelho, fUl1cioná- em:
nas. que palpitam no seia d<:l gE;l1uino Cristianismo, <:ons- ,

___

T.iô da Imprensa Oficial do OS ANJOS DO BECO titUÍlldQ, tamb€m, a €ssencía da verdadeira Filosofia ...
- .:&tado. O REI DOS ESPI'ÕES I � _

Clemente Brllclling
- Menino JulÍ_o-CesRl', fi-

. No programa: Cine Jor-
lhinho do sr. Julio Campos I nal Nac.

..

• " � ....

'GO:Ilç�lves, representante co-l 'Preços: 5,00 -:- 3,20
merclal. . .' .

. Censura afé 10 anos
- Menino João filh.inho IÚTZ .

MATINADA
üo Sl". José de Almeida. (!e ,Às 10 horas...

Oliveira, da lolíeia Milital; Desenhos - Shorts Comê.
- Sra, Gora Linhares dias.

.Rlandy, esposa do sr. Julio Preços: 3,20. � 2,DO
.

Blalldy
.

Censura Livre.
- Sra, NOl'berta de Mo- IMPERIAI�

· }·u.is Cunha, esposa -<io sr, Às 2 - 6,30 _:_ 8,% hs.
.Joã,o Fer:reira da. Cunha, Charles CHAPLIN
-- Sr. Serafim·Fornerol- Paulette GADDAHD

ii, comerciante
- Srta. WaJquiria Vel1tll�

· ra

- Sr. Ary Sartotato
- Prof. Anita Pizzani

·

SRTA. VELMA' RICHTER
A data de amnhã assinala

fi aniversário natalicio da
·�..,entllissima senhorinha Vel- ima Richter, filha do sr. Ro,. i

-ao1fo Richtér e c"imia pia- ; .

nista conterrânea.
A an+venariante, oue des

'fruta de solidas a�1iZ;des
:,na socie4ade local, tendo li
;:gadas R:8 suas atividades

· ;@j�nlda iL cultura da gente

RepresentaçãO
, ,.

G..ãfic�
SCl'een) - com exclusividade para todo o Estado. E8-

___
------

I'

----��.�------------------

s. E. S. I.

em:

o ODIO E CEGO'
.

CURSO

DE�Rl.'E
E COSTURA "

.

.

No programa: Cinelandia I .

Funcioll.ará à Ru 2;' de Maio, 890 �Estreito�, um
JornaL Nac. �

. êurso gratUIto de COI e /e Costura, mantIdo pelo SESI
Preço único: Cr$ 5,00: (Serviço da Indústria),...
Imp. até.18 anos . CONDIÇõES PARA MATRiCULA - TrabalhaI: a

IMPERIO candidata na indústria, ser filha ou espôsa de traJ:jalha�
Às 2hs. dOl'_na indústl'ia. Serve de documento a reSI)e.ctiva Car-

O REI,DOS ESPIõES > telra Profissional.
.

.

Red RYDER

I
INFORMAÇÕES E MATRíCULA - Na séde do

ROTA DE- CRIMINOSOS _SESI,_à Rua 24 de Maio - 890, a partir do dia 5 de Ju�
Imp. até 10 anos. lho, das 16 às 18 hora8, exceto aos sábados e domingos._

em:

LUZES DA CIDADE
No programa: O Esporte

na Tela. Nac. r

Galmon Briths, JOillal./
Pl'eços, 6,20 � 3,20

'

H,I[PERIO
Às 7,45hs.

IÜcahrd WIDDElVfARK -

ljnda DARNELL

AVENTLJRAS ·00 ZE-MUTRETA • • •

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

J'oga-m Hoje' Avaí x Paula Ramos
'.

' Todas as atenções voltadas. para o' sensacional 'choque revanche',
Finalmente, hoje, á tarde,

I
versârios, exibiu-se no últi-« '.'

'

'. -

I
polgantes dos, vinte e dois AVAI: Adolfinho, Bene-

l1O. tapete ve.rde. do e.st�d!o mo domingo,
� ap.ó�" �lgun� I Assim tesol,veram os tl"i.-I to comandado por Bolão Jo- players em campo. 'I val e Dand�; l\�inela, �ail" e

Q:t rua Bocaiuva,: assiatirão meses de auseneia, o 'onze

't'
colores entender-se, com os gando dentro das suas pos- /

.

Neflem� _ÇTllodl) ; LIsboa,
O� aficionados do esporte da pau?líno, que �eve por a�ta- pare�l'os avaianos pal�a uma

I
sibilidades :-eais difi�ilmen- �alvo. modifica?o, .os Nilson, Bolão, Mor�ci (Ma.-

pelota a um bom, confronto gomsta o AVal, o qual lu- peleja "revanche", hoje, te conhecera um revés fren- dOIS bandos atuarão aSSIm nara) e Saul (Paulinho),
entre os fortes conjuntos re- tando menos na fase comple- Aceitaram o convite dos' te ao Paula Ramos 'OU outro organízados : Ás 13,3{} horas será iní-
présentativos . do Avaí e mental' viú o placard favo- paulainos os avaíanos, uma qualquer clube da Capital. ciada a partida preliminar
Paula Ramos. recer-lhe pelo escore de dois vez que o esquadrão não Portanto, vamos ter hoje PAULA RAMOS: Jaime I, entre os esquadões secundá-
Apresentando uma' equipe tentos a um. funcionou como devia, jo- um. embate de-grande -,

mOVi-'l
met, Dínarte e Erasmo (Jai- rios,' sendo que o embate

que se lião ·l'ecupe'l.;lú.' 'o tí- Não gostou como nãó po- gando sem harmonia e sem'mentação .. ;' (me 'II); Astrogíldo, Valério principal está marcado pa
tulo máximo

.

do ';' iuteb01 dia gostar o clube das três combatividade. Durante noventa minutos le Cazuza ; Wilson, Telmo, ra ter início ás 15,30 horas,
ilhéu pelo )uenos saberá dar côres do resultado; aliás um Querem, assim, os "azzur- contemplará a assistência Anastáeio, Moacir e Osmar Todos ao estádio da F.C_
o que fazer aos seus ad- tanto injusto. ras" mostrar que o conjun- as jogadas magistrais e em-, (Itamar).

-

F.! .

"O 'Esportivo:'
•..•..• ••..• ••..•••..•••••••••..•••• �í·�·���� , ...

'"

.,• ......,.._.••J"_._ ...,._ w.,._.� -
_..-.-_-_._-_ ...,..,...��� -.J- .,.,...,..-.,._. w �.J"�.- -_ -.-_._- .· _....,._·."J-�·.·_---.-...- -._ _ 41

E.S_G -R I M AIFeder�c;:�oEsp�rlivaliNoticias de JoinvilleP I'"
..

M·l'"t «FlaVIO Ferrar]» ',','na _
J O. leIa 1 I ar . (Do Correspondente, esqkcial para o "ESTADO")

I Recebemos e

agradeCe-!
Orador - Moacir S. sn-

Na tarde de domingo, 29 tas dos cadetes do 3e ano. mos o seguinte ofício: veira
.'

Convidado a Portug�l�sa de, e Clu� Atléti�o e IpÍ--
do mês, realizou-se, na sa- Como é natural, os cade- F'Iorianôpolis, 23 de [u- ,Diretor Técnico' ,- Acioli de Desportos - O América lranga F. C., de Sao Fran-
h\ d'arrnas da Polícia

Mili-I tes. vangloriavam-se
disso e n110 de 1952

! Felipe da Costa F. C., campeão do centená-I cisco.'
'

tar .o torneio de extreantes com razão, considerando tal Ilmo Sr. Redator do "O I Diretor do Patrimônio - rio de
.

Joinvile e campeão. Não retornou o Riachue
tios alunos do 20 ano do círcunctância uma �mons- ESTADO ESPORTIVO·'.·· ! Adoacír Schmidt estadual d�1951, endereçou lo E. C., 'mas pelo contrário
Curso de Oficiais daquela tração de prestígio da qual Nesta. Massagista -- Jão Linha- convite á Portuguesa de reg istraram-se Operário
Corporação. se jactavam sempre que se Temos a grata satisfação. 1'el:\. '

. Desportos pata se exibir que militava na 2a divisão;
'Foram finalistas Milton lhes dava oportunidade. de levar ao conhecimento de I Comissão Fiscal - Nor- nesta cidade. e Ipíranga F. C., campeão.

Lemo,'; do Prado e Ali1101' Tal fato valia como um V. S. que, em sessão realiz.a-, berto Rodrig.ues, O.sní. Soa- estadual de 1940 que assim
-r- tI

. .

t t f" Os mentores rubros aindarcu res que ernpa aram pa- ro eu. da em 22 do corrente foi

Ires,
Romalino Rodrigues, ressurgiu no desporto de-�

xa o primeiro lugar o qual Aconteceu, porém, com o eleita e empossada a no ...za Raulino SOUZ?� WalmÍl" Car- não receberam resposta do norte catarinense.
f

.

d idid lt do l s f t d t vencedor do Torneio Rio- '

01 eCIIII o num assa o o 00 ano ez re ar ::1.1' um or- Diretoria, que regerá os des- l'iço·e Emílio Daminelli. No' certame da 2a divisão-
barragem conquistando M,il- neio amistoco de florete, a- tinos desta Associação, no Conselho Deliberativo �_ São Paulo..... inscreveram-se os mesmos,
ton o título de campeão e presentando como razão, â- período' de 1952/1953, fi- Presidente _ Paulo Santa- Receia-se, todavia que es- clubes do ano passadó, cO,m.

.

jÜinor o de vice-campeão do' Hás cel"to e tradicional na cando tí;';8inl constituida: na: Membros _ Vitor Ma- te, interestadual. não possa exceção do Opc:rário' que,
t

. .

d '"
. '

. vir a seI' disputado proxima- •

·Ol'llew. esgnma', e qu·e um· eSorI-j 'Presidente de Honra - dano da Silva. Paulo Rosa, conforme se explicou, fo ..

Os demais foram classifi- mista categorizado, mesmo _ Prof. F.lú'vio Ferral'Í José Afonso BaixQ _ Ma- mante, tendo em vista- que :;:Jara a la divisão, a Soeie-
d

.

t d "l"
, " -

d 1 I Joinvile, como outras cida-ca os na segUlJ1 e ar em: pa .Ltelro nao esc.e {a Presidente _ El"Il.âní Fer- noel Q� Souza.
.

dade Esportiva Cruzeido do
3 Ed d K P

.

4 d"d d t' de catarinense encontra-seo gar . ereu'Cí o sua 19I1l a e para com� Ir rari I " Aresentamos 3, V. S. os' Sul e o Bonsucesso F. C.,
1\·�·It M· I r:; L d

'.
M n "1 " � na "lista negra", recente-hJ 011 I e o, DO e em ,e. - co mum caSCUGo. lo Vice-presidente _ A· n03i:i03 protestos de elevada ·sendo, portanto, a seguinte

(lança e 60 A1ll�urj Silva., .Os cadetes do 20 anos, em maurv Cabral Neves estima e distinta considera-
mente publícada pela C. B.

a relação:
A prova foi d!'l florete so- .verdade neófitos e não fa- 20 'Vice-presidente _ AI- .ção. D:, como devedora de taxas Gloria F. C .• Estiva E. t.,

mente. �.:;. "

millarisados com as normas ddes Vilela Aujôr de Sfmza - 10 Se- de jogo. Terrestr_e F. C., Floresta F.
Dessa fC)j;m'á flcm,'am "ba- e tradições da esgrima, mes- 30 Vice-presidente _ Wal cretário .. Tem

\

má r�pexcusão C., Tatui F. C. e' A�ita Ga,...
t· d ". ., t' l'b t I

- Por diversas oca.,"io-es se temiosa os esgl',lmlS ,as, e 1 e1'-
.

mo porque no quar e nao mor de Souza Ernani :Ferral"i _:_ Presi-
,� l'ibaldi F. C.

tal'am-se da "casc,l" .de neó- se fazem os "batismos", 1'e- 10 Secretário _ José Ví- dente. ;:;ubido que a .confederação Prova ciclistica Joinvile-
fitos. guIares tal seáa o da "es- eira ' -_

Brasileira de Desportos têm Jaraguá-J&invile - A Liga
D d· t '"

d' t " d
I VO{'� S i\BIA QUE intel'ditado J"ogos interesta� l'

.

e agora em lan e po- trela a. Jaque a quan o o 'I! 10 Tesoureiro Moacir
J' At etica' NOl'te-Catarinense

derão tomar parte em tor- estreante tem que se bater, i Schmidt
.... o Brasil foi desclassi- duais Desta cidade e em São incluiu novamente neste a-

neios com '08 veteranos e sem cair da prancha, com \ 20 Tesoureiro Hih;on
ficado pelo Iugosl.avia no Francisco do Sul, por fal- no em seu calendário a apre-

conquistar "categorias". todos 08 esgrimistas da sa- Schmidt 1 Campeonato �undIaI le fu- ta de pagamento de tax3:�. ciada prova ciclistica ,Join-
Porem, também, aCl'eSCell- la, sem nenhum descanço e __........_...�......_.... I tebol de.1930'! .

Em todas as oportuDl�&- �vile-Jat:a,guá�Joinvile," com-
�tar ao título de esgrimi:sta delloig ainda

Oferecer.
um' ante ú'ma garrida.' aSsistên-l'

.... P.nm.o Carnera foi
.

o des se'

tem:pell.
sado que os Petição' destinada aos

.peda-
-

o de "paliteiro". "drink" a todos. . ., eia em que predominav,a o Ul1lCO �tahallo que c?nqms. m�ntores . mtel'�ss�dM, ou listas aos clubes filiado".
Excetuado o 10 torneio Os cadetes do 20 ano, di-

I
elemento feminino e onde o t�u o tItulo de campeao mun, seja, da Llga·JolUvÜense �e A sensacional 12l"ova r de

esgrima, no dia 25 de ffi#l'-

Ziamo.s, fic:;_trarn .melindra- colQrido dos

Yestid.
os forma- ,dIa: de. box de. todos os pe- Despo.rt.()s e da Feder:açao.; estrada que in.clui em sal"

ço' de 1940, frqui realizado, dos <;om a história do 36 a- va harmônico contraste com j
sos?

. .

' .

C!lUt-1'mense, .

tem provlden- itin�rário rO"p,ercul'S-o ap.ro.
o qual foi dedicado à Exma; 'no não quere "darbola" e, o tom sério dos t:e1'mos dos" ... o ma�or deseJO d.o c:� G�a?� a r:spelt� para em d:- ximado' de 100 quilometros
Sl;:1. D. Beatriz Pederneiras amofinados, deliberaram e "a1'óes e a �arncura imp.e�á-I qll: ,e�tal'mense �elxeIl"l-1 flmtIvo fIque !Iherada a C1-, em um_a e�á'i)a, possivelmell-Ramos que esteve presente, prometeram derrotar o 30 vel dos umformes tradlClO-ll1h

e ,,€.1.' deputado "

.

dade para os JOgo� co� o�-I te sera dIsputada a 13 dG
fl ao qual compar�eeu (, ,el1� e mtlldo, n�s armas .e tam,' nais dos espadachins; e, em oF.lum:nense e ? mal� tros Estados e mais pe.o ze- corrente.
tão IntÚventor Federal Dr. bém numa maior e mais be- verdade, a assistência era I

01' o.r�atllzaçao esportiva da io que de�em ter pelo 1'eno- -�.................,..,.�........._

Nerêu Ramos ,e seus Secretá- la assistência no torneio de maior; o 20 ano cumpriu a I
Amenca do ,Su�? .

me esportivo de Santa Cata- We11jtlas dA Paisrios de Estado acompanha- estreia, fato de que tímto se promessa que fez em públi- ... GranB tmha o apeI!- rína. " V

(los das Exmas.·, Família!), -gabavam os do 30. "

co e imprimiu'ao 30 a pri.: do ç1e. "420" }J{ll' -Causa· de Afin.aLé,presíc{), pôr um -

- A pximeira turma pau-

nltas allt01'ldades C1VI1' e Era esse um modo de feri. meira derrota, até';'fotógrafo seu vlOlento chute? paradeiro nisso. tísta que re{Jl"eoontará o Rra

militares e grande número, los, uma vingança. havia, e lá pelas tantas cor- F'EDERAÇÃO CATA.RI�·
Confia-se na �ção -do� mui sil nas Olimpíadas, seguiR

.(Ie· rep!reseIJta�1tes da alta As competiçõ�ú; de es.gri- reu um guaraná, demonstra- orais, �i1i.'(la desta vez. an-ontem pa.r'u. Hêlsinck, pc-
sociedade de Florianópolis, ma são provas que ap1'e$e�- ção clara de que estavam NENSE DE FUTEBOL F�stejará .o 240 aniversá· la Panair, sendo que para.

�torneio esse realizã'ào pela tam sempre um ambiente bajulando a sm1.Jlhel'es pois rio - O Gloria F.C. leval·ã lá viajarmTt as atlétas Adé-

A. A. Barriga.,Verde nos sa- solene de elegância.e serie� não ofereceram l1enhuma be- Convocação dos Clube Ama- a efeito grandioso festival mar Ferrreira da Silva, Ar-
lijes do Clube 12,de Agosto,. dade. bída para homens. . .

d-ores esportivo eU! l'egosijo á pas- gemiro Roque, Milton Bu-

com banda de música da ; 01' juizes compeneh'udos Apesár disso constituir De ordem do senhor Pre- sagem do 'seu '240' aniversá· sin e ainda Dainy de Cosh�
Polícia'Militar a torcar na e atentos' parecem os "padri- indiscreções ouvi um alun.o sidente, convoco os si's, Pre- do de ftrndaç:ão. A partida e Wanda dos San.tos.

.

frente, e no qual ficou 1'e- nhos" de um duelo de mor- do 30 ano, que estava um sidentes (ou represen�antes principal reunirá as equipes - Despedil1do-se do pú-
I t 1_· I ') d CI b Ad' de futebol do '1 ", blico €sportivÓ brasileiro, a:p e o o sa ao. te; OR cumprimentos corte- tanto despeitado, dizer que egals e li e ma ores, .' "

\: ume amver-
. ,

E depois, qmtl1 do aqui zes a demonstrarem a edu- iriam pedir uma taça à Di- filiados, para uma reunião sapante ; do D. Pedrti II, eqUIpe -t'lU('\ represent�ra .

Oe

�stjveYilm 08 eflgl')m:"ta:.; da I cação cavalheiresca dos cõn reção do Curso para sei' dis- na próxnma segup.da-feira, de Corupa. '

I
nosso fu,tebo.l nas Ohn:P1a-

S�GIP A e. OH da Fô�'ça pú-l tendores, a submissão ele- putada em equipe de 3 nas dia 'l, ás 20 horas, 'na séde· Os que s(' inserevennl1! das de Helsmh:e. reahzou.
hllca Pau lIsta, ocaSIões em \ gante às resoluções do iuri 3 ar-mas, e que iriam fazer desta Entidade afim de ser) nos campeonatos __: A Liga I ante-ontem,

no Maracanã,
{lUe a sala d'armas manteve-'I patenteando a fidalguia dos I tin1 l'::Iteio de 50 cruzeiros ol'ganizàda'a t;bela do {�am- ;Joinyilense de Desportos es- um match de exibiç.ã.o fren-

se sempre com gr�inde C.Oll-· combatentes que sabem 'se I de cada aluno para oferecer peonato de Amadol'es do tá se aprestando parq. ini- te aos .suplentes.
'

,

corrência, o q:�e vem de- bater sem nunca perde�' o após o torneio, um churras-' c.orrente a�o, b.em como tra- cial' os certames deste ano, No fln:a� ? marc��or aCtl-
monstrar o apoJO qu,e a 110S- "aprumo", o refulgir e ti- co, sendo que a diferênra tal' de assuntos de illteres- que, convenhamos, já irão l'\OU a vltOl'la dos btulares,,-,
Fa melhor sociedade' empres- lntar do aço, tudo concone será coberta pelos que pe;�- se dos Clubes Amadores. iniciar-se tarde. por 5 a 3.

.

/.in ao -fidalgo desporto. das I para dar à esgrima esse as- derem, A pl'ovocnc:ão é de Secretária da F.C.F. em Para o campeonato prin-
- Os na.dadores brasBei-

:ll'mas, a maior assistência pecto sério e solenc. fato ousada, resta' s<!Pel' se Florianópolis, 2 de julho de cipal inscreveram-se Amé- 1'OS despedir-se-ão do públi
(principa1ínente feminina) Pois bem, no domingo'; os do 20 vão escorar mais 1952. rica F. C., Caxias F.C. São co carioca, real_izando uma

",parecida na sala d'armas quando chegámos, à sala essa parada. . . Moacyr Iguatemy da Sil-1Lulz A, C.,_ Clube Atlético exibição hoje na piscina dll

i· d t
.

dI' S t" O
,.

t d d t 'd Fluminense.Oi a o 'ornelO e esgrimis- d'armas, sentimos tudo isso Faixa Branca veIra, ecre a1'1O pel'al'lO, .0 os cs a Cl a-

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deis Marechais Presi4t.nles
de Saata Catarina-

_�'\. DORALÉCIO SOARES, SINCEUO APRECIADOR DA
�

IUSTÓRIA CATARINENSE

-Dentr(: aqueles que desde 0"8 primeiros ll.110: de no�;"a
·

I" . 'j" � 'I' í 1"S'},_j) dil';�iram por deSI�l.1açaO da Cor-
... llüej.J.elJ.{ eJh. -1, .

, ... -, . 'c. '-" . - N _.

'�.e, os {ie:itíl1os de,nossa então, �rovm�U1, �te.,� 'f c'l�e 1 �
-'vt:mbro de JS�D, em que a adnllfilstraçao pU?ltc� ca Ter-

s-a Cataríncnse passou às mãos da Junta do Govêrno Pr,o
-'V'l'c�-'I' ,J,. ['eUllne·republi.cano, dois eminentes marechais,

"O.lJ" �Iu lO ,

1 il
'.:avultam como admiráveis administradores, a�sl�l� an ..o

· 't_;;Hló gestões periodos apreciáveis de !,l0ssa história po-

� Iítico admin istt'ilt1Va, ,

Q;no ,J,.,.,. F'rancisco José de Souza Soares de Andréa,
) c .

·(.... L.......':). • t:: 0.0 _,

'''-'''Il-:': 1"'''''','') d e Caeaoava, cujo govêrno .data de 15 de
':{�C1JU':- _�('I."(.1."_. �..

'. • ,

,c\gô;'1io ú; 1.8:\;) -a 2H de Junho de .1840, e A�tero Jose

Ferreira de Britu, natural de Pôrto .A�re, RlO, GI�an:le
J( Sul hcrée da zuerra da Independência e depois Barão

_.(: .:J.,,� .•
L.. 'l; C' � "'

" T-·-·-1-11"nrj·.v o qual sucedeu ao marechal Andréa, e
Ut;:. !.:t c .._ .. ' _._ .

-..{,tlj."� ndmin istrncão 80 prolongou, para beneficio da Terra

,F.!t'1.rine'n;.;(' até 28 de Dezembro de 18'lR,
'. 'OL

"LI �!�'r�dJ}�l A]ldré,: el'� b;!:!búm soldado de grande
· valor, comprovado em à ,1':15 ref'régas em defeza da pro

'gressista nação portuguesa da América,. em patr-iótica,
,�,p'ujante e ve rt ig inosa camiJ1had� para a ]nd.e�el:dencJa.

Investido da importante quao responaabilissima f'un

(��O de Comandar em chefe as forças em operações, que

t.iuharu por fim debelar a Revolução que desde 20 de ·s.e-

· têmtro de 1835, ensanguentava o Sul do País, aqui che

__gin:n.na J arde de 15 de Agôstq, acompanhado de poderosa

_. fun,:a na val, (20 navios') e 3.01)0 homens de tropa,
Sabedor logo de Quão nürnerosos eram os reyolucio

nários. senhores do sul da Província � parte da l'egi?-o
, ;erran'a, tratou de aumenfar o efetivo de seu contlfíg-el1te,
�>twg,(\;'lí7.ando um batalhão com o efetivo de 500 homens,

,

-eomnosto de gente recrutaa no 'Desterro e em Lajes,
-

->;> ç(;m essa fôrça, an imosa e disciplinada, poude dentre

pouco tempo, embora a principio com alguns revézes, des

bs ratar completamente, tanto 0:;\ marujos de Garibaldi,

-como os infantes ou cavaleria_!llllil".de Bento Gonçalves, Fe

lipe José de Souza Leão, (Felipe Capote) , José Mar-iano

de Matos e outros,

Soares Andréa era chefe de reconhecida energia"
, '@ção que se revestia sempre de elevada reflexão, pois, SÔ�

tore ser energ íco, jámais f'ôra injusto ou cruel, Possuía

<c superíot tdade moral de se' não deixar influenciar por.

J1'lrrigas OH mexericos dos quer- mal intencionados, pen

�:_l varn obter sua simpatia a cu sta de Impatriutícas e. Í11-

jU�.t:iS delações,
..__'"

OUI.l'OS, revestidos de sentimentos menos indulgentes
':� humautsndos. .como lI,1,Ol'éira Cesa r, nos primeiros anos

.-,_h H.epública, teriam, em identíca situação, procedido de

rr.nneira mui diversa. A Capital da Província' era um

ninho de adeptos da Revolução Farroupilha, e, distante

- ---"3IJel1as fi quilómetros, no visinho município de São José.

n\Ridia o prestigio Coronel Joaquim Xavier Neves, Pre-
sidente eleito da República Catarrnense, o qual, apeear

<�l.-e não tell,assnmido as funções do importante cargo, -era,
- f::ancamente, um dos maiores �uxiliares morai-B e mate-

-:rirás da l).evolução em Santa Ca..tarin,a,
Lucas Boi-teux em as conceituadissimas "Notas para __'

..
-

- �

a Hi'!,tória Gatarin en se", refere-se- ao edifiç;ll1te rato de "ClH;a o" apontadú's comó filiados ao movimento revolu- visita a Santa Catarina; debelou as epidemias que asso:

· ·t}ue, t.endo () Marechal Andréa' recebido do seu antecessor cionário e fl<::onselhou-os assim: - "Ou um. par de ma- laram a Capital; ed!iiicou prédios é�nfortiivejs, dando no�
•

�fneral Pardal, "longa relação de todos os repUblicanos chos a bordo de um naviG ou a c<;lnclusão desta comédia. vo aspecto à velba.Dest�rro; a qu-em- qeu novo Cemitério,

-� õos simpáticos à causa f)xistente na CapitalV, .guardou-a, '(a 'revolução) ".
.

enilbora à entrada da cidad�; cooperou pal'a, a. cons'tru-
·

� à noite,- em Paládo, dianté grande núméi,o de pessoas Se n�lo fosse um chefe magnanimo e criterioso sua ção do Impenal Hospital de Caridadee promoveu deze

, {rUe ,0 foram cumprimentar, queimou) à chama de uma atitude teria por certo, sido outra': não de previa adver- 'nas de outros melhoramentos em benefício da terra que-

'íida,�a relação comprometedora, di.igindo-se ,a Pardá}, t€ncia, sinãõ de puniçã<) imediata, qll� bem po�eda, 1'e-l teve a ventura de ,tão operoso. e d,iguo ,govel'Ill}nte.
.

'4': ,m il'onico sorriso, expressivo de verdadeira confiança v.estir-se ele lamentáveis exceS8QS ou de clamorosas' in-} ,'. O Mal:echal -;\n,tei"o prin:ou ;também 'pelo �levado e�
t:::T'1 si�próp'r�o" oú em "a sua �ção'de chefe disciplinado e justiça.s. cometidas sob ° pretexto da manutenção da 01'- 1 pInto de Imparc_lahdade e JustIça, ao pr-es-ldlr as mms

, ..i:Eciplínad'ol': - "General, estão queimados os seus far-' d-em, f) salvação do regime l'epubljcano. i renhidas eleições proce<l!das na Provinda: o pr�lio �i-
:r-..pos....

"
Francisco José Soares. ge Andréa, é, pois,. grande gante..:em que se degladlaram conservadores e lIberals.

Que supéioridade moral! Que manifestação de sa- vulto da história catarinellse, cuja memória não póde ser: ou fossem "cristãos" e ."judeus".
, �11{} paliriotüuno! Que sentiulento de verdadeira -fratel'ni- olvidada, e, pelo contrário, deve ser l'everenciada por to-I "Cal.mo e sereno, sool'anceir-o ROS perigos dá luta e

•

. ri:�de humana! dos nós, como um Presidente de Província. e chefe militar às alucinações do entusiasmo, fitando sem' pestaneja}.' a

Compare-se tal gesto ao de Moreira Cesar, em 1894,. �riterioso dIgno, justo e ponderado, o qual disnondo ele I borraRca que parecia formar-se no hol'iz01üe", Antero

, rlando ()livid9S fi toda sorte de intrigas e dela.ções, e' num
-

fades el:mentos Oe de podN descl'icionário, inlP�z 'a paz, de Brito, sou�e" como verdadeiro juiz, pr€ilidir o preito

i;6l'Of' insano, mandando fusilar na Fortaleza. de Santa vencendo lealmente os revólucionários em S'anta Cata- sem que, pre-cISO foase,- valer-se da .força. armada, de que

é:ruz, a duzentoo e t.antos· pat'ricio.s, muitos dos quais sem 1'ina; _ pelas .armas, os que encontrou de armas nas dispunha, para gal"antir a ordem,' po�s, COnfOl"me aJil'

p��j.'ticif'ação ativa na Revolucão Federalista. mãos, e pela "diplomacia", os que tinham apenas o es- mára, no ca.so de perturbação da ordem, contaria, para

Relata-nos ainda o N'udito coestaduailO, o "sustd' pírito embuido das icléias esposadas pelos farroupilhas, pôr-as cousas nos eiio8. com o valioso concurso daquéles

, �l'��do 1::0 Coronel Xavier Neves pelo ��arechal Andr,éÀ, -00- que não houvessem Pl'omovido 2. desordem!
.

l'mst<l que teve como consequência, _ti edificação de ·eleva- Antero José Ferreira de Brito não foi como Andréa, Tanto Andréa como Antero d-e Brito, vieram- para

h amizade entre aquele chefe de Estado imaginário e o um pacificador, Quando assumira o govêrno, a RepúbliCA Sm1ta Catarinu precedidos da fáma PDuco recomelldá-veI

�ytteri{)so ditador dá Proyincia de Santa Catarilla: Cha- Catarinense não passava de um sonho desfeito, sonho de serem energicos em demasia, sinão arbitrarios e j)re
:mad-o a Palácio pelo marechal Presidel1,te, o comprome- que se tOl'llára pesadelo diante as atl'ocida,d_es de cana-I pot.entes, ,por ex�es�()s praticados eJD missões do Go�ern01
1:�do Coronel Neves, embora temeroso, atendêra à ordem, barro e outros, degolando em Laguna e Imal'uÇpacificos I e� outras provmclRs., e�tretanto: a, T:rra Catarmell�
:Ç:'�ando, devéras surpl'ezo pelas mostras de consideracão cidadãos que se recusaram resar pejo breviário da Re-' nao teve d: �ue se quelX�l' dos dOIS Ilustres mal'ec})�lS

•
-{o p -lo con ten tamento com que fôrt recebido,

.

volução. mantendo-se' alheios ou indiferentes ao'movi- i qu:e � pre,sIdn'?n:' Pelo cQ!l trál',io,' só 'louvores meree-e a

Mas, :, "Depois de lhe dar alentado amplexo em no- mento" , _. , i n:emona. ll101�ldavel, desses dOl.S grall-c!'es soldadofl-esta�

·'.e do Imperador, chamou-<l à parte e avisou-lhe que, se-
. Sua missão, foi inteiramente administrar. a Provin- 'dlstas do antIgo reglln_en,/

-

-rlésse mais um passo a favor dtl. revolução, seria irreme- cia, eomeçando por curá-la _das feridas da' Revolução,' e, I Pena é, que os legisladores de hoje, que não vacilaIlI:
·rliávelmente castigad9"" "

.,
pode-se dizer, "ter sido um dos mais hábéis administra- ·em homenagear os vivos, ,s.uscetiveis de se tOl'nal'em'des":

E o chefe repllblicano raciocinando hem, .não vacilõu dores Que teve a Provincia", 'mere<:edores
.

das homenagens' por contingencia do Desti-

11m deixar o duvidoso e comprometedor, em. caminho para D�;;envolveu a colO11Ízação ·estrangeira, que se pro- no quê não -p$cremos evitar, não se lembrassem aÍ1lda ·de,..

.() fracasso, pelo c€rto, vitorioso e \'azoáv,eL. ,-- cessava morosamente; promovendo o aumento de nucleos. consllttando a "Histól''ia Catarinense, reverenciar a me-

Floriano Peixoto e Moreira .Cesar, seu lugar tenente, e fi imigração eril gnm�e eSCãla; reparou estl'ad:\s, prin- mória d-Qs q,ue.s� .tornaram digl:0S da gratidão dos póste

não tiveram �emelh:1nte consideraçãoã, nem' ao·menos cipalmente a importante via de comunicação São Fran- ros,. pelos-he_uefHinos prestados a nossa terra, como a des

parn'com o glorioso marechal Gania d'Eça, Barão, de Ba- cisco-ê;ul'itiba; defendeu ardorosamente os direitos ter- ses duis 'ilustres marechais PtesidelÜes da antiga Pro

- t15\7í, en\'elhecido, com o peito coherto de venéras, con- 1 ritoriais de Santa Catarina, ao serem os campos de Pal- vincià de",Santa Cata..rina e a de oQtros que vivem impa-

�ui�t�{h:s por bravura e herois�o n_a guerra, �m defeza Imas invadidos por �aulistas, que dêles P;'ocu 'aram. apo- triôÜcame!1te '10 o!wdo, parn arn;fecimel'lto,do ânimo pa-

,na Patna 1 j clerllr-se e proceder a sua pa,rtilha; reCepClO110U condIgna- triótico do�i�hos dêste abençoãdo pedaço da brasilea,

Andréa, "ao ,as::umir o cargo�ar..dou vil' à sua pi'e-
imente ae; Imperador e sua aúgusta conso:çte, qua-tli-ló em terra". __

..

11.'onl.o- Juvenal' /
-------------

•

Quando o trobolho fôr PESA-DO

.

, ,

- rende 1 alqueire pordic!

-

rolamentos côn ices.

Para lavrar teire! os "duras, secos, �j r:kt�js de

penetrar; ou solos muito abrasivos qne desgas
tum rápidamente as aivecas .; o Arado de Discos

Dearborn é o que melhoresresultados proporciona.
Seus discos, de aço tratado termicamente, lavram

com facilidade o solo, mais duro.: deixando
-

os
I

. - �

resíduos vegetais misturados à superfície. Otima

produção: até 1 alqueire por dia! Feito especial
mente para o.Trator Ford, é engatado-em 1 minuto!

Levanta e abaixa pelo Contrôle Hidráulico do Tra

tor� Peça .mais informações ao Revendedor
- f..otd.

FORD MOTOI COMPANYt EXPORTeS, INC..-
I

-'

- Revend,dores nesta cidade:

'ismel S. A.'

.' " \I
I

\
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t (;o�pensas. Procedamos de
acordo com a' bondade e a BOJ...ACHINCHAS 'CHI- cima amendôas picadas. As-:

I justiça. .c-; QUITA I se em forno brando durante

I' Nã-o pratiquemos atos in- \ 10 minutes."I dignos, porque cada ato O domingo é geralmente
[mau, converte nossa exitên- um dia em que ninguempre- BACALHAU COM NArrA

çÉU E INJ<'ERNO .

'" l ela num inferno, e càda ato para jantar. Todos ficam em
" -,

bom nosIsva ao céu. casa e-comem a toda hora e Muita gente' acha o baca-
Tudó_ se paga na, vida, e Não ínfiltremosjras al- nunca se tem bastante ape- lhau um peixe de dificil di-

para. tudo há .recompensa, mas jovens-temor.' Façamos tite para urna refeição com- gestão e de sabor insípido,
Ela é pagadorae cobrado- com 'que saibam valorizar pleta. O" melhor mesmo é entretanto quando bem pre-

::ril, a uma só veto Quando' é suas consclências e' Ó 'acõrdo preparar um lanche. parado éonstitui um.' dos
.

usurária, é porqúe pedimos e desacordo de seus atos, Daremos hoje' uma recei- mais deliciosos prato-s. Pa-
{) adiantamento do que gas- em relação a esta.'

-.

-ta que � ótima para acom- ra isso é necessário que vo-

-tamos íriaensatamente, hi-- Ensinemos aos velhos e paíthar o café: cê o ponha demôlho, duran,

})otecal1do o presente, e, no' aos moços, quais e quantos -f"êneire 2V2 xícaras de fa- te 24 horas! em água friâ..
amago do destino, todos os são os camin h08 direitos. .. rtnha de tl;ígo, 2 colheres Ferva-o cerco de meia

I.díreitos dele proveniente.·· e quantos e quais são os e1'-, de chá de fermentncem pó, hora em água e salsa. Tire
Não temanos os castigos rados, .. 1/4 de colher de chá de bi- .as espinhas e a pele. Numa I-dístantes, que se Deus, é Se- Deus está na nature- carbonato de soda fe 1 pita- panela derreta 2 colheres

tão bom e tão justo não po- za, está também nos seres da de sªl. Bata 2/3 de xíca- manteiga, com uma colher J
.derá enviar nossa alma in. naturalmente bons. Ira de manteiga até ficar de farinha de trigo, uma' co
defesa para �u�imar suas ,PrõêuI."emos a justiça e a I cremosa: junte 1 xícara de lher de mostarda em pó e

culpas num miemo ator-- verdade para 11'ÓS próprios, açucar, e continue a bater pimenta; acrescente 1 xíca

:m:ntador. Nem tão- pOUCO' e não acreditemos· que as até 11 'massacf icar fafa. A- ra de leite. e deixe o baca

-C�lal' 4..e dores nossas car-, "dívidas, da alma, se pagam crescente 2 ovos (um de ca- lhau neste môlho até que
:ues, sangrai' nossos . cora- "no além". 'I'udo se paga a- da vez) e bata durante mais ferva. Coloque num prato,
�ões, tO��U1'ar-nos na, vida, qlíi.

-.

algum 'temp'o. Adicione 1 polvillne com uma camada
1Ia1'a logo em seguida. pre- Tenhamos cuidado�- Por- colherinha de' essência de de farinha de rosca' e outra
miar-me com o Géú. que cada um de iló§'-leva um b�unilha e junte os ingre- de queijo_ parmezão, rala-
·Não, a vida" que vivemos é pd_uêo de:tanJo 'na nJJria, . '. e dielftes sêcos, peneirados do. Espalhe por cima um

.() nosso Céu c o nosso Infe�'- não 'é born e$pq_ntar o' anjo, juntai, alt.ernadamente com pOJ.ICO de manteiga e leve ao
no., Não desconfiemos, nem pOl'que "�,demos r.cair '. sôzi- 2'1 bananas amassadas. PiJ1- forno, durante meia hora,
"temamos as futuras mortifi- nhas.·,.' e ,muito� 110 escuro, gue as bolachinhas, num ta- até que fique Jigeirameate
cações, nem ansiemos pelas também. ,boleiro untado, com uma co- tostado. Sirva com torradas.
-distâncias e nrometidas í'e- SlLVIA (APLA) lher

-

de sopa. Espalhe por -FLOi{A (APLA)
----

- Modêlo do .cêlebre Pierre Balman, de Pãris. Tem
1$ lmnt� focal na sáia, com o detalhe de' "plissê" aplica
'do �m diagonal .:__ o estampado é de padrão ·listrado. úl
tima - moda�,,,eTR"A.-NS :WORLD).

'. _':""f _- "

. .
.

'.

·BILHETE-·
DA SEMANA

\

--

-,�'i.li-.. 'o bebê deve ter seu quarto exclusivo, aíirmmll os

pediatras: Compreende-se que isso nenr' sempre é viável,
.nas faça o possível para pôr em prática êsse conselho e

verá as vantagens que trará a ambos, 'Dirá você ·que. du
-l�aJlte o sono o bebê não houve seu., passos e que é pre
ferível que êle vá se acostumando a ruídos. Não, o bebê
não 8, ouve conscientejnente e, sem dúvida, é .born que
êlo aprenda que há outras pessoas na casa. Entretan
to ...

. ..,.

Entretanto, qualquerican tinho com janela, exclusivo
para o bebê, é mais aconselhável qué o quarto dos pais,
por amplo qU€ êste 'seja, Você terá a certeza de que êle
não será pertubado por vozes ou ruídos estranhos. Mui
tas vezes, o bebê que, aparentemente, está em sono pro
fundo, acorda assustado com a voz dos pais, levandcIon-
go tempo para se refazer de susto.

' .

Em seu .quart.inho especial haverá lugar pl'óprÍo pa
ra suas .roupas, fraldas, brinquedos; óleo,.l.,abonete,. me
-dicamentos etc. Ali, êle poderá Gomei' e brincar à vonta
de - é um mundo "todo seu", .onde êle é senhor absolu
to e ... não incômoda a mamiie. Gradualmente, à medida
que ele _cresc_e o ensinará a considerai�uartillho co

mo se ,upróprlo, onde. êle aprenderá a pôr em ordem seus

objetos, seus brinquedos etc,
•

�

Lembre-se de que o bebê tem olhos sensíveis - não
lhe dê' um- quarto de paredes berrantes ou com rancura
de hospital. Pinte as paredes você mesma com um tom
suave - côr-de-rosa, 'azulou verde-claro, que são re

pousarrtes para os olhos. Hoje' em dia) -existem à venda
tintas de fácil apl icação; com as quais você pode, em pou
cas horas, transformarva aparência de um quarto.

A" janela do quarto do bebê não deve estar voltada

para o lado onde- vente demasiado e' deve receber sol.

preferiveljnente ó sol da manhã. Deve sei" pro,1lida de per
sianas, para que o sono diurno do bebê seja' em ambien-
te escuro e ventilado.

.

Pode não lhç ser fácil pôr em prática· essas l'�C�
mendações, mas lembre-se que o bem-estar de seu filhí
nho vale todos os 'sacrifícios. Êle rescerá em ambiente

calmo, sem medo do escuro ou de solidão. E, mais tarde,
quando tiver idade bastante para dormir com os irmãos
mais velhos, aquêle quartinho voltará às finalidades an

tertores. Ou, talvez; você preferirá continuai= usando-o
como quarto de brinquedos o que seria, naturalmente,
muito conveniente para .todos, especialmente a criançada.

EXPERIMENTE HOJE

J

"

..

Este é um conjunto de bolero e saia de tecide ..

grosso. A blusa é de malha listrada em três côres. Modê-.
lo 'dacoleção de Koret (Califórnia). (T_RANS W,ORLD).,

-,
-,

���-
,

nó novó' BAN�O AGRleOLA

A C>ooperó.tivo., de e;e�;to n� 1, do P>RA�ld :
SEOE PROPRIA

'

.

, 3W.o, cr� n� 1b -_

FLOR/{/lfÓPOllS - SIR, G8íRRINR

I
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(açadas.

, -

.. -
, você,tamb,ém Seltt/íd

\ '\

-, "
"

:Fraqueza e

exqotamento
, I

FRAQUEZ..-, E ESGOTA
,lENTO no velho e moeu...

perturbações funclonais
oascutinas e Iemin inas,
mede infundado ví"t.a e me

-noria fracas. mania de su i
e idio, tiques nervosos

-

t ca

:0et"si, frieza, dt':<!tpareCelD
eom um 80 vidro das JGoÜls
."lelldelína�. Adotadas nos

.iospita ís e receitadas' dia
ríamente por centenas '. de
médicos ilustnes, M.êndelit-

.
nas firmou-se como o ma-i's
_completo'" e categorizado ue-.

vigorante do sistema nerve-

80 e. das' energias \·it�'s.
Sem contra-indicação. Na.
drogarias �e farmácias.

IA-Oal
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- OR. rfOLENTINO-D-E . CARVALHO
Aperfej.ç\)"dOl1)llto ém I'ôrto All!gre e BIM'II08 Ayre.

OUVIDOS ..- NARIZ :._ GARGA."TA

Consultérto - João I'Lnto, 18 - 1" an4u
•

Diã riamente das 15 às 18 horas

Cirurgia-Cfintca Gerul-Partos

Serviço completo � especializado das DO�:NÇAS DE SENRO

l\A.�·; com modernos �étodos de diagTl6stic�s e tratamento ..

h}LPOSCOP1A - lJl::lrfKRO - SALPINGllGRAFIA - ME"'ABOc

LlSM() BASAL
.

Radioterapia 1'<)1' ondas '·lulas-Eletrocoagula·.;ão Raios Ultra I
\. .o íeta e 'Lnf'rn Vermelho. i

Consultório: l\UlI Trajano, o. 1, l° andar' - Edifício do MOll- l FOrI'HHlo pela Faculdade Nacíonal de Medicina, Ti"Slologista e

I 1'�iodrurgião do Hospital Nerêu Ramc s
; Curso de esuee ialf zação pala S N. '1'. Ex-interno e Ex-asaístente de

I" Ci ru rg ia dr PrO!. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).
! C('l1g'lltó,·;o:· Rua FeliPe Schlllidt n. 38.

[. Diariamente, das 15 às J� horas.
------- .-----------------�-- ResiJência: Rua Felipe Schmidt, n, 103.

.unA: 'VLADYSLAVA W. �SSI
E

DR. ANTÓNIO DIB l\'IUSSI
)l·édicos,

t�pIO.

H'lTário: nas () às L::! horas - DT. Mossi ',
Das lõ às 18 h'HI{S --- Dra. MU8Ri.

Resrdê acia Avenida 'l'rompowski, 84

/

DR. A.--"-SANTAELA
(Formado pe la Faculdade Nacional de M'll'dicins da Untverst

iisde do Braai l ).

LOBATO FlLHO

Médico 1'",' concurso da ASSistência a Psicopatas do DistlÍ'to

f'"..leral.
_ C(l'1su!tõrió:

Ex-í nterno do H",spital Dsiqmt::-ico e ManIcômio JudiciáriA da
E,d"s 14 e 11\.

-(.... pi tal Federal. Reaidêncin : Rua Brigadeiro Si l v s PReS, s/� - 3° andar -. (chá.
�E,,-jnterno da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja�\ei.,.o.

cara do Espanha}.
Cl inica Médica - Doenças Nervosas.

ALende diàr iame nte das 14 h s. em diante.
Consultôrto- Edí'(ício Amélia Neto - Sala .9. OR. RENATO' RAMOS DA SILVA

.-

--��·-.-l\1-.-S-.-C-A-'-'A-L-C-A
......

N:"""l-'J-.---1·----D:-uRll..�-aJnto�8s�m:l\\�,[:�.�:D;�AE�j.IOR"-O"t'S4' VIEIR:'·eH.nica exclusivamente de criança!!
t:. � c� _

..."1
Rua Saldanha Marin'lto,"19. - Telefone (M.') ?!l6.

.,-�--_._'----'------------------

.l\f11:DfCO
p� S�m� de Clíni<:a lDfanttl da Assi!!têJlcia Mtluicip.J.e, 11M.. ,A v,·i S .0

. . ,,"�í' d�,C��dr.t�,�!. .' O DL Djsliriioi; M:;)'I!ihyiant. a-ViM' à �uá.' distin-t:a clientela qQ,",
C1JNleA ..}I[:E:1)I'CA 'DEr CI{:ANpÃ� Bt ADULTOS

estará ausente at"é .(J Inês doe setem.b.r& em vi.a.gem. :� estlldc.MI •
..... .!�rlfl• ...,. .

An.l�jc� do ?-lorte.
.. .. .Cnn!lllltório: Rua Nunes Machado, 7 - COllsultll.,1! da! lO ... l�

Comunica ainda que o ..seu Instituto 'de dtagrrO'shoC<) clinico eoa�
.....---.,------------ -----------... 6 du 15�.s 17 borall. ,

t;nlÍa fundonan<lo dll ,JltQ�ii'a l'egullH', fícando co���s_ 8ub8titli�b Reltidê_ncia: Rua M�u-echal Gui1betm�, � - Fone:. 7811.
o compe�nte c1!nico Dr. Orlando. Scl'lrolõder qml hâ 'm:áls de fite.DR. ROLDÃO CONSONI I I ano, vem acorojlanl1l!n�!o, .paSIOD a ·pa·sso, 08 ser�:,i5.o5�. clinico. lia

Cirurgia (�eral -: A1t�. Cirunria - MoIélitiae de S�lIhor.. ,,--------------------------.- Casa de Saúd� EliG Sebastião,. e doe lÍau Ill>nsultó'ho.:,
_

.

Os serviço's de ddio diagp9stico; ra.diot.erallia .� ·nl d'll lat-o�••

·tório chnico ficarão a cargo do Dr. Pau.lo Tavares, _

nome sooej.
mente conhec!do em GOSSO meio. pelll sua proficíiÍnc-ra e dedlclIçu
nas ·ditás espeei'áUdadú.

./

tlel!idênda: Rua Bocaiuva, 134.

ÇOnsUIt:lH: Das 15 às 18 horas.

�elefo<le:

1;JonsaJt6rio: 1.268.

Kesidêncja: 1..%5

,.

---------_.....-.,.._---------_.�-'---

'DR. JÓSÉ BAHIA S. BI1'TENCOlIRT
)ltDICO

Clínica Geral - PEJ)lAl'lUA

Rua 13- de �i�io, 1-6 - ltlliaí
f'OEIUCULnmA - PED!ATlUA - CLINICA GBf{A�

Ci.ln.ultóri.Q e tte-s�dimcia - Rua Buleão

<.\1 Maio) - 1"!orianõPQ1is.
florári(l, 8 àõ' l� bom. _:.. Diàriamente.

.

--:,----- -----:-

OLHOS - {}UnHOS'';;': NARIZ E GARGANTA
,

DR. GUERREIRO DA FONSECA i
I

&pedalista do Hospital i
Moderna Apat:\lIha';;'Clll. I

Ubnpad'à de Fel\:da - Refrato'!' - Vertometro etc. Raio X. (.\'s- !
llio.r.r.ktilO!õ d" Cuhe«;:!) - Retir,;,óa de Corpos Extranbos dó PulmÃo
.. i1sofago. . I

. í
Ueceita pHa U'80 de ,O.culos. ICODSl.dtót'iu _. Visc',mde dll (}uro Preto n. 2 - {Altos lia Cc:-!' '

bel" Ho.rül.o .....te),
Residência -- .Felipe Schmidt, 101. - 'l'e!. 1660.

_

DR.. ANTôNIO MO�IZ DE ARAGÃO
{;lRU_RGIA íNtEtrMATOLOUIA

.
.

Ortopedia
Conllultório: João Pinto, 18.

·Ou Ui às 17 diAriamente. .._
Meno& !tos Sábados.

ReI!. � Boeaill\:a 1 ilfí.

F.one )l,. 'i14.

_, Ci.turgla dos Tumorea ,
Da FacaM.llde d.e Midi<'ína aa Univet'sidade dé São P"ul<i.

�.,
.

tB;xv ...\5s1stente de Cirurgia dos Professores Â1ipio Corrai.
/

Neto,!!!1 SyJla )latos.

Cirurgia do estomag1), V1lsicula e vias bmáre8, intelltifto,,� d.I�
c,,;io e gróssQ; ·tiroid-e, rins, prõstata, bexiga, útero, ovários e trom�

; ..
Ii�" Vllricoce1e, hidr9cele, varizes e hérnia. .

CODlluUas: Daa 2· às 5 horas, rua Felipe Schlllidt, 21 (sobrado).
Telefone: 1.1;98. I

R9..idência: Avenida Trompowsky, 7 - Telefone 1.764.
� /

Sabão
,

'7irgem . ESfJec-ialidade
da Cia. WETZEt IN·DDSTR:IAL-JoiuvI118. (marCll reg-istrada)

I Torna a ro�pa brànquissima 'J
......._.�•• _.--:--._----_.......

• Jjio....

i·

-

,. .

1.
Doençaa do :aplIri!lho re8pil'atór!()

T U B F R C U L e S EI
'

RAlJWGRAFIA E RADIOSCOPt.,\ DOS PULMõES

)

•

1
I

o ESTADO
ADMIN ISTI{.>\ÇAO

I(edliçio e (}(h:I1I38. à rllarClltlSellteiffl Mafra.•.
Tel·. t622.- Cx. P{l1!jtal, 139.

ÜiJ:etot; MENS A. R.o\MOS.

Ge ren te: D<fMINb·o·s. F. DE AQUINO.
I
Represenlan{ee:

Rep.J'esenta.ções A-. S'. La ra, Lt'da .

Rua Senado r Fiantas, 40 - 5° ;:W,iar.
Tt>l.: 22-5\)2-1 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

Ru:� FeHpe de Olive ir-a, n. 21 - 6" andar.

T-el.: S!!-9B73 - São 'Paulo ..

ASSIN.;\TtJ.JtAS
Na Çapital '-

"no ..
'
......•.... ';". ... Cr.$ ,170,00

Sem(,,,,tre Cr$' '90,&0'

,

--

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças

Rua Trajano s/n.· EdiL São JOl'ge -- 1" andar.

,

i'
I

! DR.· .JOSÉ' 'RQSARIO ARAUJO
CHnicr. l�Ud.;ca - J)oem;as de crialt��s

"·raÍilli.ento ·de Bron.qui tes eu. adu Itos e er ianças ).
� Cous·uHól·j.o: 'Vitn MeiTéles, is _' l° andar:'

H'mi.ri<,., I)�g 10,:;0 às. 11,30 e· <Irs �:,!W às a,I�O h"tas.

ae"tdt!l.t<:Ía.: Aven�,.ül Rio Bran·co, 1[,2 - \'\'lH! 1.6·!().

No Interior
Ano . . . . . .. Cr$ 200.1Ii!

/Semestce '. Cr$ llO,GIl

An úncios mediantes contráto.

Os orig i nais, mesmo não pub l icádos, não •.,r6..

devot v.ides.
.

A ciireçao nã o se �ponsabiliza pelos eoneeit",,,

emitidos t'w� artigos assinados.
•

-

DR. NE\VTON D'AVILA

-J)R, CLARNO G. GALL-ETfI
,

Cins.rgi,1l gt!ral - Doenças d'e SenhGra8 -_ t>rocts!oglll
EI.. trki&de .M édi·ca

C.(InsuIt6�lo:. Rua VHOT Me�eA 11. 18 - Tele!One 1.507.
. COllsulta ... : As U,8{} horas � � 'tarde. da!! 11; horas em diante.

Restdéncia: Rua Vidal Ramos, - 'felefol1e 1.422.

- AHYOGADO -

« ..a VH.or ·Ml'irl'lles. 60. _". Fone tA6�. - Florianópolh•.

D� �UUUO WENDHAUSEN
CIíIlk1Í m� dê .dultes !! criaRçás

Glnllultório - Rea João Pin(o. 11} - Tt!1. M. 'i1l9.

C..(Iftsuluu Dila ·4 às 6 bora!!..
Regld(1o'lda: Rua E8�\-es Júnior, 45. ·Ttll. 1312..

- AIJ\'(}(;AnO -

Caixa 1'0slal 1;;0 .- Ita.íai - Santa Catarina
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DU. THEODOCIO MIGUEL :\THERINO
� AfWOG.\OO -

[{ua l'raj;:Hu{ n. 12. tO andar, sa la n, I - Edifkio Sã� J(tr"..

(EI!('Y. I)r. Waldii- HilSd\).
'r.. je�QI1(Ó· - l.340..

.DR. ARMANDO VALERIO DE ASSI$
-

DR. ALFREDO CREREM
'Cano '.Nadonal "oe dGença. melltafa

Ex-1iíretol' t10 Hospital Calunia Sant'Ana.

Doen.ças. n.el·vosas e m.e'1tai•.

Impotência Se:!.ual.
Rua Tira.dent�8 n. 9_

Cenl!lJltas dali 15 à.i 19 ·horas.

FONE: M. 798.

Res.: Rua Santos Saraiva, .5,4 - .I!lstréíto.

/

,

DR� OCTACILIO DE ARAUJO
CiRURGIÃO Di!,"N�(ST,\

Rnu F1!lipe Sdlltlidt - Ed't. Am�li" Neto - �fa I

Tra-t.amelltt.l drlhgico e <'Uta "4a' 'PiQr'l"éa A.h·�í:U-.

Tratament.Q drli.rgko e; cll�a de A-Gcessoa, (;-tan·uIRlall, Qvíat.<No'

radiculart',s, etc .

; ATF.:NÇÁO; - Gl'an<l<! reduçãó de preços nas ·tiENTA[lURA�,
'.
pa'!':! <I.Il �ssôas que �'iv-em de ordena4<'"

.
.

Laboratório :Protético sob a dit-eç.à'O de 'Nutico ."o!ltratad� Sá

llecialmente .no� Uruguai. f<)rm.ado Sti-l> a ·Qi"i<!"';ü�'i.o �e um -006 maia

ç,-edefl..ciados esped�li!ita!l da AUléric!l..

l.lentãduJ'lls St!IR P ao da 'Boca -+Ab�blWia Piatiaa)
I'onta M-ovei:lt � Fixu

Tod9S O� ·dehl1tÍ!i Trá'Õ<Ú1tó$ . .f'ro�#icos.{J�i.. ·i'écl'lica .. ,�al.·, r....
."
�. -

ce·nte.

,

I
\

FOÍik.. afN'G.(1! �,,,,....d.� "
'fC;.I.(GaA"., PRos..-.1it .....

."

f'JUi.... !0-
I

!
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':4�0s Dezoito -do furte
'. .

de' Cepacabana»
{André Nilo Tadasco

'C __
• L922 .... -

Uma t€rrivel' luta politi
,:J'i agita:va. o Brasil antes da

,,,-eleição de l° de Março, que
"",legeu Presidente o Dr. Ar-
'lur da Silva Bernades e Vi

.ce o Dr. Urbano Santos da

• I

RIO;,.'SANTOS - PARANAGUA - CURITIBA - JOINViLE - tTA.J.AI
FLORIANÓPOLIS -lAGUN� - TUBARÃO - LAJES - PORTO ALEGRE

sÉOE.: FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina
.

\

ASFALTO. PARA TüDOS
ÜS FINS-PIXE-PIXüL- /

CARBüLINEUM. Acido
. Creailico Impermeabilizân
te Neg[!?lin Urubú. Distri-
buidores: Carlos Hoepcke VIRILASE afasta dos mo-

S. A. Com. e Ind. ços o fantasma da velhice

Florianópolis - StH. Ca-. precoce e faz com que os

tarina, Blumenau e Joinvil- idosos voltem a gozar os

Ie, prazeres da mocidade. VI
RILASE normaliza as fun-

ções' sexuais. VIRILASE,

o SORO DA
JUVENTUDE

.".

(
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Pelos Munidpios IA Selaia Illerascionall -Çt�l�enY.Avlu:rm"�Or
,

.

-I Du�los foi posto em Iiber- l Pois bem. Fez-se a inva- I de ;onvidar as. Exmas. Autoridades,
..
os <t:ssoc�ados e d�-

Inauguração I ida e volta, ao Rio de Janei-
'

dade. Recorde-se o que o li-I são pela Itália, enquanto 11! mais pessoas. interessadas n? ?es_envolv::_nemo da, �VI-
�caba de ser f'estivarnen- j roo �' que,. a cada. f!e!fuês, I der vermelho francês, subs-� Rússia, sozínha, varria to- �:lltur:, �a,:arll1ens: �ar� a��ls�;r ,a :'eumao que r�ah�a-te inaugurado o novo esta-! a bem sortídá Relojoaria es-' tituindo Thorez, foi prezo da a Europa Oriental. la na. Llfi� de Santa C<ttarI:ul , a rua Tenente Silveira

bclecimento comercial do tá dandô um "coupan" na-! -em 28 de Maio passado, A Itália saira da guerra. H. 69, no dia !) G<J corrente, as 20 horas.
Br. .João Fábio da Silva. A merado, �ue lda1rá d.�:·eitoF' a. quando, dentro de um auto- A Ale�allha. ago�izav,a. ; .moderna casa, que se chama concorrer, pe a Loterta e�

. rnovel, comandava arruaças Os Ocidentais batiam as I .'"EMPóRIO JOAO. FABIO deral, ao prêmio já referi-; comuuistas contra a chega- portas de Berlim. Mas, "no-

U·· e Imanha-· ..10 Passada'DA SILV./)... ", está conf'ortà- do. Dessarte, o Sr. Alfredo 'da dó General 'Ridgwap á blesse": é preciso que os oJe .

velmente instalada ernos- L.abes, �:gl1is�im� proprietá.: ; Paris. por meio de um rádio ll'llflSOS entrem primeiro.
,_

'

sa principal artéria, a Rua rto rda Relojoaria Labes portátil. Apanhado em f'la- Esperou-se-lhe a chegada. 6 DE JULHO, f de Corr'ien tes para Buenos
Hercilio Luz, em prédio pró- está retríbuindo à SI:H1 euor- Jl:nmte, com armas de fogo, Estes vieram, viram, ven- A data de boje recorda-nos Airés, no Rio Paraná, o bra-
prio e totalmente reformado me freguesia a mereci-da easse-têtes, documentos com ceram, gostaram e .. ,. fica- que :

' I \'0 General Antônio de .Sam-
e adaptado ài'l finalidades a preferência 9,_ue esta verti prometedores, .paeecia não ramo _ em 1..319, na pequena I paio, nascido a 24 de Maia.
(ll1e se destina. 'Ao ato inuu- dando ao seu estabelr)::imeI1- haver dúvida alguma quan- Terminou a Guerra.' As cidade de Huainetz, ao sul I de 1.81'0 e .h�)je consider�ogural compareceu crescido to. <-' to sua cumplicidade, per- tiranias haviam terminado. da Bohernia, nasceu J050 com' justificadas razoes,número de pessoas, entre as Dr: Eyder Pinto Marsíco dendo, desta maneira, suas Havia os l'USSOS, até em Huss, que veiu a ser--quel- Patrono da Infantaria do,
quais representantes do co- Encontra-se em pleno imunidades parlamentares. Berlim, mas não fazia mal. mado vivo em Constança em Exército;rnércio e da lndústrla, au to- exercício de suas funções o Note-se, que a Constituicão 'Depois de alguns acordos em 6 de junho de 1.415; - em 1.864, . no

.

Ceará.ridades, jcrnal istas, amigos Sr. Dr. Evder Pinto Mars i- Francesa, não permite a pri- e outros tantos tratados, _ em 1.72.9, em Ribairão nasceu o -compos itor Alber-
.e fregueses do proprietário, co, Delegado Regional de são de um deputado, sem a eles voítaríam deixando a A- do Carmo, nasceu o poéta to Nepomuceno ;
etc. O, Revrno. Sr. Padre A- Polícia em Itajaí. Sendo .. co- suspensão de sua imunida- lemanha livre. Por enquanto Claudio Manoel da Costa, - em 1.902, no Rio de J,\.
fonso Sthaling procedeu à mo é, a nova autoridadé po- de parlamentar, a não ser porem : bebamos a taca da que veiu a su icidar-se, quan- ueiro, 'faleceu o compositorsolene bênção do "Empório", Iicial Bacharel em Ciências em caso de flagrante deli- Vitória. Confundamo-nos do preso na cadeia de Vila Leopoldo Miguez;_tendo usado da palavra o sr, Jurídicas e Sociais, é de to. E de fato, As im foi a éorn eles. Só assím, podere- Rica (Ouro Preto, corno ím- x x
Alvaro Luz, do alto comél'-' esperar-se que, ÍI0 desempe- princípio. Tanta era culpa mos enxugar-lhes um pouco plicado-na Ineonf'idencia Mi- x
cio local, que, em palavras riho de sua árdua, trilhe Sua .do chef'ete vermelho, que de as lágrimas. Haviam sofri- neira, eu} 4 de Julho de 7 DE JULHO
brilhantes, se congratulou Senhoria: o caminho da Le- Moscou vieram severas crí- do tanto! Foi aí que então 11.789; A data nos recorda que i:com () Sr. João Fábio da. Sil- galidade, reajusta.n�o sua I.tica", contra seu comporta- ser comunista, era o mesmo ..::_ em 1.823 - Apresa- -em 1.822 - Instalação,Vil pelo fato de o mesmo ha- trabalhosa Repartição den e

tmento e sua imprevidência. que ser francez, alemão; po-I mento do I transporte de na ci-dade da Baía, do go
ver dotado Itaiaí de um es- tro de ?ua alta finalidad:, Assim não' seria fácil reti- lonez, Era chico Era elegan- guerra "Zizarra" pela náu vêrno provisório (Conselhotubelecimento à altura do qual. seja a segurança pu- rá-lo donde se encontrava te. I "Pedro 1" e corveta "Maria interino do govêrno ) , que,seu l'itmo de progresso. A blica, segurança pública que já porque as greves (comu� I Mas a Lua de Mel durou dé! Gloria". durante a guerra da Inda-
';-t>.guir o $1'. joão Fábio da :eP?l:sa sôbre a se�Ui'ança nistas) de protesto, experi- pouco. Ellquanto os aliados I -

- em 1.836 - O segul1- l pendência, funcionava na.Silva e' su'a Exma�. Espôsa, tndlVldual, a qual nao pode meniaram o mais retumban- fechavam um olho, a Rús-l do-tenente Fernando Laza- I Cachoeira;;<r:\. D, Alyina- Silva, .obse- 'mbstituir sem ° l'eligioso e le fracasso; as edições dos sia abria 100 (se os tives- 1'0 de Lima, derrota em Ca- - em 1.823 - Apresn(luiaram os presentes com sa inexorável respeito. aos im- órgãos vermelhós que cla- "e). Por um triz a,Itália não. rajarú, perto da margem di- mento das charrua "Princi
porosos snlgadinhos, doces postergáveis direitos e gu- mavam contra o govêrno, a- (!ai na,; mãos de Togliatti. I reita do Guaraní, um. corpo pe Real", pela. náu "PedrQ
'e finaB bebidas. Usando da rantia>l constitucionais H preendidas; as críticas dos A França escapou não se de anarquistas do P.aÍ'á, I".
;pülavra na mesma ocasião, que fazem jús todos os ci- deputados companheiros de sabe porqu·e milagre. Caiu - em 1.839 - Os revolu- - em 1.824, em Pôrto A-
o vibrante Jornalista Lima dadões. Duelos, recebidas na As- a Tchecoslováquia. A Ruma- cionários do Rio G. do Sul, f�gre' nasceu o General Jo
}'erreira, representando a Pondo têrmo, de vez às sen1bleia com váias e apu- nia, a Bulgraria. os Paízes 'São desalojados da Búra e [to Manuel Menna B.arretú,imprensa falada, teceu me- prisôes arbitrárias, não per- pos; M. centros comunistas . Bálticos, desapareceram Carniça' (arredores da La- vindo a falecer no comand'Cidos elogios ao '''·espírito mitindo sejam os p'resos se� "'arejados; seus

. docl1me� completamente. Nos Estados gnlla) por um contingente de suas tropas e quando-a]JJ'ogressista do Sr. João Fá- viciados, dando andamento' to;; aDanhados. Unidos estoUJ:Oll o_'escânda- de linha"e de v01untál'ios a- tacava Geribebuí, na guerra-

hio da Silva, patenteado na- hos prazos legais aos inqué- Todo o mundo àem�crátj-. 10: comunh;tas 110 próprio poiado pela escuna "Itapad- do Pal'aguaÍ em 12 de Agos-..qlie]e empreendimento, que ritos, mantendo-se em abso- co, .h"- desesperado c\;m a si- govênio. Nas Nar_:ões Uni- ca" e PQl' algumas lanchas to de 1869;'vinha cóoi)el'ar notàvelmen- luta imparcialidaae no que tu ação dos govêmos Íl'ance- das, só os Russos usaram do armadas."' - em 1.855 - Nasce, no
ie para a prosperidade da t'espeita à polícia partidária, ses (foram quais vinte), ba- veto. Veio o caso da China, - em 1.847, em Pôrto A- Maranhão, Artur AZ.eveG6
"'lmmidade itajaiense". 'Ao não admitindo no seu servi- tia palmas pela atitude do da Indochina, da :Malaia, da Icgl'e f.aleceu o Senador Jo- (ArtUr Nabautino GonçalSr. João Fábio da Silva e' à ço a intervençãõ de (;oIlhe-1 até 11(1-poucos "desconheci- Coréia. sé FeUciãno Fernandes Pi- ves de Azevedo), que veio a
Fxma. Sra. D. AJ'i'ina ,Silva, cidos "mãos de gato'" etc. do Pinay", o primeiro a que- Foi então -

que os aliados nheiro; Vi'sconde de São falecer no Rio de Janeiro a
__

(lUe, com sua desvanecedora eh;, poderá contar ,o ilustre -brar a linlw do j_á fracassa- abril'am os olhos, e inicia- Leopoldo, nascido em San- 22 de Outubro de 1908. :Foi
"Hnubilid'ade: tanto. cativa- Dl'. Eydel' Pinto l'dal'sico do pa:rtido degaulista. raro o "olho por olho, dente

I
tos, São Paul{l, a 9 d<:l Maio o maior comediografo elDS

ram os representantes da com nossa cooperação e nos- Finalmente ôs comunis- por dente". de 1.874. Dei.x;ado honrado últimos anos;
imprensa,. deixamos aqui, a 5a solidal'iedade ..Do contrá ... tas eram tratados como me- Assim, o "império" r11,;80! nome na nossa h·istória po- - em.' 1877 - O decl'et
P,il' de nossas calorosas feli- ri{), pelo menos nós cumpri- l'eciam. Com as mesmas a1'- se desmantelava aos pou, llítica e literá;ria ;

.

da concessão da atual Es-
citações, 110SS0S mais S'ince� remos 110SS0 dever, pois "a mas. Fora-se o tempo em ('os. Os aliados, 11a Coréia I - em 1.871, contal1do 2ft trada de 'Ferro Central ds
1'OS agradecimentos. imprensa é o respiradouro que "ser comunista OL' ao ch-egam·.a tomal� uma Capi-! aU1)S d·e idade, falee-eu, na Braflil foi assinado em mar-
,Prêmio de viagem; via da demoeracia". menos simpatizante, era u- ta!. A Yugoslávia iniciou o! Bahia, G poéta, Antônio de ço de 1872, mas só nesta dZ\�
:aérea, ida e' volta, ao Rio - 'Do Correspondente - ma obrigação".

'

Titoismo. Na Itália houve I Castro Alves, nasci<io em 14 ta foi in11,ugul'aoo o gran-Como parte do seu progra- Permitam-me que me re. um rude g-oípe, e. o mesmo 1 de :Março ,de 1.847; .
de trecho do chamado l"amaF

ma comemorativo d€ mais fira 'ao que dis!"e acima, que pareeia -verificar-se agora .- enVi.866, em. conse- de São Paulo, indo da met.ro-
"C.i11 aniversário. que trans- trate da verdadeira "coque- na França. onde seus' adp. quênci; dos ferimentos re- pole paulista até.Cachoeira.
c'orretlÍ êste mês, a impor- �uche':, digamos af'sim, que. tOR diminuiam considerav€l� c�bidos na Batalha de TUi.u-, A. ferrovia era então de:-
tante E) conceituada "ReI0- I mvadm o mundo deppis de ment.e, com o sub-chefe nas tl, travada a 24 de MalO,

\
n.ommada Pedro lI.

joaria... Labes", desta praça, t 1945. gl·ades. faleceu, qmmdo em viagem André Nilo Tadasco
está oferecendo ao' pútlic,o t • Qllulldo os alemães, inva- EÍltra em fOCA) o médfco
uma oportunidade única de I di11do a. Rússia) batim :1.& de Duclos, ex-deputado de-
viagem gratuita, via. aérea, I portas de Moscl?u. SUllin, gaulista. Após vários "exa

esquecido da anti-tese en- mes" deseobl'iu qU€ o "pç
� �w * -.-.- ·.� _·.- "V tre comunismo e capitalis- bre prisioneiro" sofrIa do

mo, damou SOS ao Ocideli- . .-figado. Era preciso remove..

te. lo a um Hospital. A vít.ima,
Os aliados. tomando como qual criança com medo dp. 1

. } Especialista do Hospit.al
.

questão de honra, defender 'lentista, prote-sta: "Não sei I -Receita de Oeui-os - Exame de fundo de Olho para
o sac'rossanto território rus- para onde me levam. Não; Clas-sifieaçã-o da Pressão ,Arte.rial.
80 violado, eSQu�celldo que qu�ro' sair daqui. Não que-l Mode�_�a�agem.
em 38 Hitler e Stalin reta. 1'0. Não quero". . Consultono - VIsconde de Oure Preto, 2 .

lharam juntos l!olônia e No dia seguinte. Duclos
'i�l10rando o célebre: Pacto estava em 'liberdade � logõ
de Não Agressão russo-ale- passou-lhe a dOe11(;3 do fí�
mão, enviaram, para a URSS gado.'
ríavios, tanks; aviões, ho. Foi direto à Assembléia
mens, etc.

1

debaixo da céle- protestaI' inocência.
bre Lei dos Empréstimos e

.

QlÍal o motivo de sua li
l\rrendamentôs (Emprésti- bedação? Terá, sidó 8€1180
mos que ainda não foram de humanismo franc-ez? O.
devolvidos).

.

homem estava doente! Não
Com isto, os alemães fo- creio que este sentimento·

ram conidos do t'erritório exista já que não "foi de-
russo. monstrado com Petain e'

Era porem necessano a- muito menos. çom Laval,
b'ir uma segunda Frente. t.ambem. doentes onde nem

. Onde seria f
.

No.s· Ba1- sequer 'Ele lhes� deiiou 'o di,,' !,,�..

-

�àns'? Na Península Itáli- reito da ddeza. Temor dos. A1I.�••"••
ca?

.

. comimistas 'i' I�possivel, por'j
. Nos Balcans é tl1ais f�ciJ que suas. demonstrações d(� i � ./"A''''''''�''''';'''''_''_' .�--�

pensavam uns. Não. Não se fO!'f'l'!-""'foram um fracasso. .
.

.

I P?d:e entrar pelos

Balcan.
s

..
, ,Med� dos r.1)S.308:. T�:in.:- qU:'�,�stá ionge.de sd-

d��;ll' mi�is�so, p<>I'que Q8 _!rancê-1 dlzlam outl'OS. E' preciso hem 11ao. Duelos fora Cl"ltI- -a .. -u1h,na palavra no caS'o. se" naoJhe perooaluo est.e
deixar que os russos tirem cado pela imprensa de Mos- Que pod�remos acrescen- at� de fraque�a, e na �ri
de3fo\"1��S dos nazis e sejam I

cOU.
,

. tal'? PÇlr enqua�t-ú na�. n�eIra 0porh;,llldade, trna-

os �ri.m.eiros a penet�'ar em POl' enqu�t�·1iada s.e .8a- L. Ap�as um aVH;� a �l�ay; Il'ao desf�na .

.
.terntOl'lO alemão. POIS bem. be. Os comUnIstas dIzIam' agane bem sua cadella de Celest�ni) Sachet

10
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SOClfÓAOE cooprRATIVA DE RESPOHSA8111DAOE LTOA.

SÉDE: Ruo Trajano n�!6 _' Edifido Prõproio,
FLORIANOPOLIS

DE..PÓSITOS 'POPuLARE..S

QUEM GUARDA TEM .••
;"

FONSECA

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,.

tRio GUERREIRO" DA

cantem excelentes e!ementos to
.

nicos: FosjoTo, Çnleio, Van(!dat�
e A rseniato de S('dio, etc.

.
� ..
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